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Gjennomførte velferdsteknologiske prosjekter i sektor Helse og Omsorg 

Hva Enhet Når ferdigstilt etter testing 
og tatt i drift 

Life Care Mobil pleie (LMP) enheter (mobil 
Gerica journal) 
 

Hjemmetjenesten Oktober 2014 

E-link og Medilink: e-kommunikasjon 
mellom helse – og omsorg, fastlege og 
sykehusene om utskrivningsklare 
pasienter. 
 

Helse – og omsorg Januar 2015 

Smart kort (Ansatte) 
 

Helse – og omsorg Januar 2015 

Elektronisk medisineringsstøtte, 

multidosedispenserefra Evondos. 
 

Hjemmetjenesten August 2015 

Digitale trygghetsalarmer, inkl røykalarm 
og helsefaglig bemannet alarmmottak 
 

Hjemmetjenesten Desember 2016  

Dørstyring (smykker) hos ansatte og 
pasienter 

Øyer helsehus November 2016 

Mobil institusjonsalarm, mobil pr. ansatt 
Inkl bl.a toveis tale til rom, motta alarmer, 
sende sms internt på Øyer helsehus. 
 

Øyer helsehus November 2016 

Ward Agent, touchskjerm på vaktrom som 
viser hvem som er på jobb og viser en 
enkel oversikt på pasientene.  
 

Øyer helsehus November 2016 

Ulike typer sensorikk: 
- Sengematter 
- Bevegelsessensor 
- Dørsensor 
- Komfyrvakt 

 

Øyer helsehus 
Hjemmetjeneste 

Mai 2017 

   

 

Gjennomføring av velferdsteknologisk prosjekter som er i gang 

Hva innføres og testes ut Enhet Planlagt tas i drift 

Mobile trygghetsalarm/m GPS 
(sporing- og varslingsteknologi)  
som kan brukes ute inkl. 
helsefaglig bemannet 
alarmmottak. 
 

Hjemmetjeneste 
Bofelleskap & Miljøtjeneste 
Øyer helsehus 
 

Januar 2018 

6-1 prosjekt Omsorg 2020 
- digital tilsyn 
- velferdsteknologi ABC, 

Hjemmetjeneste 
Bofelleskap & miljøtjeneste 
Øyer helsehus 

September 2018 
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kompetanseheving av ledere og 
ansatte 
- tjenestedesign 
- Informasjonsfilm(er) 
 

 

eSense, komunikasjonsplattform 
for ulike typer velferdsteknologi 
med Gerica pasientjournal. 
 

Hjemmetjeneste 
Bofelleskap & miljøtjeneste 
Øyer helsehus 
Helse og forebyggende 
tjenneste 
 

Mai 2018 

eRom, Gerica journalføring og 
dokumentasjon på pasientrom.  
 

Øyer Helsehus Desember 2017 

 

Planlagte Velferdsteknologiske prosjekter 

Hva Enhet Planlagt start innføring 

Fastlege App, for å bestille time og 
resepter. 

Fastlegetjeneste 1.1.2018 

Avstandsoppfølging av kroniske 
syke.  Målinger av for eksempel 
blodtrykk, puls, blodsukker selv, og 
svarer på enkle spørsmål knyttet til 
sin helse. 

Hjemmetjeneste 
Fastlegetjenenste 

Oktober 2019 

Ruteplanlegging for effektive og 
gode hjemmebaserte tjenester, 
teknologi for å optimalisere ruter i 
hjemmetjenesten. 

Hjemmetjeneste 2020 

Visnings & treningsleilighet Sektor Helse og Omsorg Mars 2018 

Frivillighet og nettverk, teknologi 
som fremmer, koordinerer og 
effektiviserer arbeidet med 
frivillige. (bl.a. App utviklet) 

Sektor Helse – og omsorg Sept. 2018 

Elektroniske medisindosetter, det 
finnes flere typer som tilpasses 
behovet til hver enkelt pasient. 

Øyer helsehus 
Hjemmetjeneste 
Bofelleskap & miljøtjeneste 

Okt. 2018 

E-lås system Hjemmetjenesten 2019 

Tryggi, en pårørende App for 
trygghetsalarmer 

Hjemmetjenesten Nov. 2017 

Lyd & bilde, skype, streaming, 
musikk(terapi), aktivitet og TV på 
pasientrom (teknikk kjøpt, testing 
må settes i gang) 

Øyer helsehus Okt.. 2018 

   

 


